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TIl lesendanna 

Jafn vel {>ó að jeg geti ekki haldið, að neinn 

muni firrtast leik þessum, verð jeg þó að taka 

það fram, aö hann stefnir ekki, svo jegvititil, 

fremur á einn en annan. En fari svo, aö það 

komi upp úr kafinu, að hann sje náttúrlegur^ 

eöa með öönim orðum; að menn sjái sig í honum, 

^þá er jeg ánægöur meðjað hafa gefið hann lit. 

Lærdómurinn, sem í honum er fólginn, og sem 

tekinn er fram í niðurlagi hans,er svo auðsjeð- 

ur, aÖ jegþarf ekki annað en benda þar á hann. 

Fari SVO5 að leikur |)essi gangi bærilega 

út, þá mun jeg bráðum geía annan út, og þá 

væri mjer kært, að hafa heyrt áður vitrari manna 

aðfinningar á þessum, svo f)ær yrðu teknar til 

greina við hinn síðari. Hver veit {)á nema ein- 

hver kynni aö komasá, er gæti samiö þáleiki, 

sem hjer yrðu leiknir; því það er jeg viss 

um, að ef að t. a. m. BræðraQelagiðí Reykja- 



vík eða einhverjir aðrir gæti komið einhverju 

þess konar til leiðar, J)á myndi það verða oss 

til gagns og gamans, eins og öðnim jþjóðum. 

Reykjavik 16, d. febrúarmán. 1852. 

ÚUjefandinn. 
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Persónurnar. 

A?*my ríkur bóndi á Eyri. 

(Jddivyy kona hans. 

Gudnýy dóttir þeirra. 

pórðu7*y bóndason á Hólum. 

Bjaimis lausamaÖur í Bæ, drykkjumaður 

og slarkari. 

þrúðury vinnustúlka á Hólum. 

ílaldóry fátækur bóndason, unnusti Guft- 

nýjar. 
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Fyrsti ]þáttiir. 
(Fer fram í stafunni á Hólum). 

F yr s t a at riÖL 

^óröur. 

JlöVÖMr. (Stendur við gliiggann og talar viÖ sjálfan sig), 

Skyldi jeg þá eiga að tnia þvi, aö jeg fengi 

ekki hana Guönjjn, ef jeg færi þess á leit? 

Nei, ekki get jeg ímymlaö mjer þaö. Jeg stencl 

til aö verÖa einhver efnaöasti inaöurinn í sveit- 

ínni, og þá, veit jeg ekki, hvað þau geta sett 

út á mig, foreltlrarnir hennar. Nei, liann Árni 

— hann sjer uni sig, og jeg þori aö segja, aö 

hann gjörir þaö undir eins. En hvernig á jeg 

mi að koina mjer fyrir rneð bónoröiö? $að er 

það, sem jeg veit ekki. Jeg vildi, aö mjer 

Iieföi veriö kennt aö biðja mjer konu, i staöinn 

fyrir aö það var verið aö troöa í mig smáa stíln- 
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um í spumingakverinu. Af því hefti jeg nú 

gagnjenhinuaUlrei. Já, það vildijeg, aöjegkynni 

aö biðja mjerkoiiu! (Hann hugsiirsigum stundarkorn). 

Já, þaö er satt, svona skal jeg hafa þaö. Jeg 

verÖ fyrst að fara til hans Árna, og kalla hann 

á eintal, og semja við hann; því efhann lætur 

tilleiöast, þá er nú leikurinn búinn. Já, þetta 

var blessað og gott ráö; svona skal jeg hafa 

þaö. En hvernig á jeg að koma orðum að því 

við hann; það var nú skollinn sá, að jeg kann 

það ekki. Mikil bannsett vandræði eru að fást 

við þetta. 5að kom mjer þó aldrei í hug, að 

það mundi vera svona örðugt að biðja sjer konu, 

af því það er eitt af þvi, sem svo ógnarlega mörg- 

um hefur tekizt. Jeg hef heldur aldrei hugsað 

neitt um það; þvi er ver og miður! En jeg 

má nú til hjeðan af; þvi svona get jeg ekki 

verið lengur. (Hann hugsar sig enn uni). Ja, 'nú 

sje jeg, hvernig jeg skalhafa þetta allt saman. 

Á svei því! svona skal jeg fara að því. 

A?i 71 a ð afriði, 

5órður. Bjarni. 

Bjaimi, (Kemur inn og er hálfdrukkínn). Sæll Og 
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blessaður, Jórður minn! Núna f)arf jeg margt 

við þig að tala, eins og vant er. 

þórÖm\ Komdusælljlagsmaður, (^eir kyssast). 

Tylltu þjer niður, gjörðu svo vel! 

BjarnL (Sezt niður, og slengir hattinnm og svipiinni 

og vetlingnnmn sínum á bor&ið). Já, núna þarf jeg 

margt við þig að tala elskuvinurinn góði! Jeg 

fer altjend til þín, þegar mjer liggur á, Jeg 

trúi þjer fyrir öllu; því jeg þekki þig. 

þórður, (Alvarlegur). Jeg vildi það líka, Bjarni 

minn, að þú mættir óhætt trúa mjer fyrir orði. 

En lítið lið held jeg þjer veröi í að leita mín, 

ef þjer liggur á. 

Bjarni, Sleppum því, jþórður minn! En 

vinur er sá, sem í raun reynist, og jeg þekki 

þig. (Klappar á öxlina á honum, tekur upp látúnsbúinni 

bauk ur vasa siniim, hristir hann, og leggur við eyrað 

og rjettir Jóröi). Viltu ekki í nefið, lagsmaður? 

Jeg held það sje ekki narr. (Hann aæsir). Já. 

núna líggur mjer á að tala nokkuð við þig lags- 

maður minn góður. 

þórður, (Er búinn aö taka í nefiö og faer hon- 

uni aptur haiikinn). ^akka þjer fyrir, lagsmaður, 

Bjami. (Tekarviðbauknum, stútarsigog dæsirmikið). 

Jeg fór sumsje að heiman í morgun í þeim fasta 
4 
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ásetníngi fara liinga^, og biftja — jeg triii 

|)jer fyrir öllu — ^árður minn, og biðja hennar 

*þrúöai* litlu. 

þórdu7\ (íloniim verður bilt og jjjörir sjer 

iipp hiíítur). Ha, lia, ekki nenia það þó, kominn 

í þig giptingahugur. Jað líkar mjer. 

BjarnL Víst er svo, lagsi; en það er ekki 

nóg. Jeg kann ekki að biöja stúlku, og það er 

nú ólukkinn sá. Jess vegna er jeg kominn 

hingað til þess, að ráöfæra mig um það viö þig. 

þórður. (Utan viö sig). þab held jeg fari nú 

ekki svo illa, Bjarni minn! (Elarm stendumii npp, 

og fer að ganga tim gólf), Jeg held þú leitir nxi 

nllar í geitahúsi núna. (Vi5 sjálían sig), ^aÖ 

væri þó ekki svo Qarri aÖ heyra, hvernig hann 

ætlar að fara að. Hver veit, nenia jeg geti haft 

gagn af því? (Viö Bjarna). Jú hefur þó vist 

hugsað þig um það, áöur en þú fórst. ^að er 

munur eða jeg, sem aldrei hefur dottiö neitt 

þess konar í hug. Hvernig ætlar þú að fara 

að, lagsi? 

BjurnL (Slútar sig og dæsir). Að sönnuhef jeg 

nú hiigsað um það dálitiðj og jeg skal nú segja 

þjer aðíerðina, sem jeg hef hitt á, svo segirþú 

nijer, hvernig þjer Yizt á liana. 
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póröiir, Jú, það skal jeg gjöra. Segðu frá. 

(llann sezt niður), 

Bjarni, Fyrst datt nijer í liug aö fara beínlinis 

til hans húsbónda hennar, ogbiðjahami umað 

gefa nijer hana undir eins. Jeg ætlaði að segja 

honum frá öllum mínum ástæðum og efnahag; 

því jeg þóttist vita, að ef jeg gæti unniö hann, 

f)á væri allt búið. Haim mundi þá biðja stelp- 

una að gjöra svo vel og eiga mig. Jeg vissi 

f)að likaj að svona fara margir að því að biðja 

sjer konu, og að það hefur þeim dugað, góðu 

herrum. 

þórður, Jæja, ætlaröu f)á ekki að hafa það 

svo líka, fyrst jþessi aðferö er reynd og góð? 

(Við sjálfan sig). Jeg hef þá ekki fyrstur fundið 

þessa aðferð upp. 

Bjami, Jeg er nii á báöum áttum með það; 

Jiaö er nú einmitt |)að. Jeg sje það sumsje í, 

að pó jeg fari svona að, og jeg fái stúlkuna, 

eins og mjer er nær, að halda að veröa mundi, 

f)á veit jeg f)ó ekki, hvort hún vill mig, eða 

hvort hún yrði góð við mig. En f)að er ekkert 

gaman að eiga að búa saman við f)á konu, sem 

er vond við mann. Jeg lief sjeð nóg af f)ess 

báttar rifrildi og illdeilum. 



8 

pórður, Satt er nú f)að. En liveniig ætlarftu 

f)á að fara að, ef þú hefur ekki þessa aðferð? 

Bjarni, Margar erutilaðferðirnar, tilaðinynda 

sú, að reyna fyrst stúlkuna og vita, hvað góð 

Imn er í sjer, og hvort hún hefur nokkra til- 

hneigingu til manns. 

pórðtir. 5etta er víst allrabezta ráð, enjeg 

er hræíldur um, að það verði ekki svo gott að 

koma því við, nema maður sje á sama bæ, og 

stúlkaner. Eða hvað segirþú um það, lagsinaður? 

BjarnL Ha, ha, ha. Og ekki held jeg mjer 

verði nein skotaskuld úr því. er ekki 

langrar stundar verk, en það þarf lag til þess; 

því allt vill lagið hafa, elns og Grettir sagði 

forðum. Ha, ha, ha. pah er auðsjeð, að þú ert 

ekki vel að þjer í þessari niennt. 

pórður, 5að segir þú satt, Svei því korn- 

inu jeg skil í þessum biðlabrögðum. Jeg hef 

allt af ímyndað injer, aÖ það væri varla fyrir 

stúlku vinnandi, að reyna hana, því það þyrfti 

svo langan tima til þess. 

BjarnL (Slúlar síg og býður Jórði í nefið). Jað 

er öðru nær, lagsmaður minn. Jeg skal nú ^ 

segja þjer aöferðina, Maöur kemur svona að- 

vifandi á bæinn til stúlkunnar, og er þá drukk* 
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iiin, \mfi er aö segja, læzt vera tlrukkinn, og 

f)aö daiiða-drukkinn* Maður drafar og talar 

nærri f)ví óráð, svo engan grunar neitt, að mað- 

, ur gjöri sjer það upp, Svo lætur maður eins og 

sjer verði snögglega íllt, þegar maður er búinn 

að sitja stundarkorn inni, og lætur eins og maður 

ætli að selja upp. En á meðan hefur hann allt 

af gát á stúlkunni, og tekur eptir, hvernig fólk- 

ið talar um mann; helzt hvernig stúlkan talar; 

hvort húii er stimamjúk við mann og vorkunsöm. 

þórdur. En þá verður maður líka aðpassa, 

að stúlkan sje heima. 

BjarnL Já, það er nú sjálfsagt; það er lika 

hægt; því maður hagar sjer eptir því, hvort 

stúlkan er heima eða ekki. 

þórður. ÆtP nokkur maður hafi reynt þessa 

aðferð ? 

BjarnL er mjer nær að halda. Jú, þeimhef- 

ur orðið gott af f)ví fleirum en einuin, sem jeg fiekki, 

þórður, En hvernigfer, ef stúlkan reynist illa? 

1 BJarnL má reyna hana aptur, eöa þá 

fara til annarar, 

^ þórðtir. 5að er svo bezt^ að á fleirum sje vöL 

Bja rnL Sjaldan er skortur á því, og ekki 

veit jeg, að neinum hafi orðið jiað að meini. En 
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Iivor aðferðin heldur f)ú nú, aö sje betri? Jað 

er þaö, sem þú veröur aÖ segja injer. 

þórdw\ (Alvarlegur). er bágt að segja, 

Bjarni minn. Jeg lield þær sjeu báðar beztar, 

BjarnL Já, það held jeg og, en það þarf meira 

lag við J)á seinni; Jwí hún er nokkuð vandasöm; 

J)ví í henni er svo mikiö hyggjuvit ogkænska. 

En — hún er ekki fyrir alla; ha, ha. Hvaö 

segir j)ú mn það? 

þórður, Iþað er satt. Seinni aÖíerðin er rjett 

fyrir J)ig. 

Bjarni, (Stutar sig og býöur J»órÖi), Svo held- 

urðu það, lagsi? þá er jeg ánægður; J)ví mig 

langar til að reyna hana, og gefa út til J)ess 

daginn í dag. Fengi jeg nú í einu staupi, þá 

er jeg hvergi Iiræddur um karlinn; J)ví nú er 

jeg öldungis mátulega góðglaður. 

þórdur, (Nær Upp flösku úr kistunni og staupi, 

og hellir á fyrir Bjarna). Jað er skömm, aö jeg 

skuli ekki hafa boðið J)jer í staupinu. Gjörðu 

nú svo vel, og jeg óska J)jer gangi vel, — En 

heyrðu, ef Jrúður reynist illa; hvað gjörirðu þá? 

BjarnL (l)rekkur úr staupinu). Hvaö heldurðu? 

Jeg ætla jeg muni íljótt yfirgefa hana, og slá 
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mjer á annaö, rjett eptir því sem andinn inn 

gefur injer. 

þóröiir, (Illæjantli). Og karlinn! Altjend er 

|)jer óliætt! 

BjarnL Já, ekki skal jeg koma fyr heim 

aptur, en jeg er búinn aö krækja í einliverja. 

(Ilann síendnr iipp og prífiir plögg sín). Ell llvaÖ ætla 

jeg hiigsi. Dagurinn líður, og allt er ógjört. En 

lívað jeg vildi segja: er hún Jrúður ekki 

heima? 

þóröur. Jú, hún kemur hráöum hingað inn 

í húsið; {)ví hún situr hjerna altjend á milli 

inála viö prjóna sina. 

BjarnL Jeg ætla þá að bregða mjer út snöggv- 

ast, lagsi, og látast svo koma að, þegar jeg 

held, að híin sje koinin hingað. En vertu bless- 

aöur og sæll; jiví jeg sje þig kann ske ekki 

seinna, ef illa fer; því {)á ílýti jeg mjer í burtu. 

(]þeir kveöjastj og Bjarni fer út), 

þr iöj a atriö i. 

jÞórður. y 

þórÖU7\ (Gengur um gólf, og er órólegur). Mik- 

ið rækalli átti jeg bágt með mig núna. Mig 

langaöi til aö segja honum Bjarna upp alla 
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söguna um f)að, hvað nijer hjó í brjósti, eii svei 

mjer ef jegf)orði þaó; f)ví haim var hálfdrukk- 

inn, En írafárift, sem i hann er komið með að 

biöja sjer konu. Jeg skil ekkert í honum. 

Flann kom svo ílatt upp á mig, eins og skolb 

inn úr sauðarleggnum. ^að var nærri því eins 

og hann vissi inn í huga minn, og væri stund- 

um að hæða mig. Greyið Bjarni, það eru þó 

taugar í honuin, þó hann sje nú svona í aðra 

röndina nokkuð hvikull og óstöðiigur. Jað er 

bágt, að hann skuli ekki vera ráðsettari, en hann 

er. Hann hefði þó getað verið búinn að eign- 

ast nokkuð, ef hann hefíi liaft nokkurn gán- 

ing á því, sem honum áskotnast. Og þó þyk- 

ist hann vera efmigur; jæja, sá hefur nóg sjer 

nægjalætur, það má segja um hann. (Sezt niftur). 

En hvað á jeg nú að gjöra? Ætli jeg ætti að 

fara á stað i biðilsförina, eða láta það biða, og 

vita fyrst, hverja aðferðina Bjarni hefur, og 

hvernig honum reiðlr af. Nei, jeg þori það ekki. 

Hver veit, hvert hann fer. Ilann talaði á þá 

leið, að 1^‘nn mundi reyna við fleiri, ef sú 

fyrsta. Já, skollinn veit, hvað hann fer. 

(Hann stendur upp). Nei, jeg skal ekki eiga neitt 
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untlir liomim. Jeg fer, fiaö er lika illu bezt af 

lokiÖ. (Htinn fer úf). 

Fj 6 r ð €t at r i ð L 

5 r ú ö u r, 

prúður, (Keniur inn í sHiua hili, og fórÖiir fer út, 

hún sezt við horðiö, fer að prjóna, og syngur fyrir munni 

sjer H meðan). 

Bý jeg sveita sóknum í, 

siliingsfull hvar eð á deilir vullunum vænum; 

hvar eð fjöllin hœrri' en ský 

hlífa kostarik (lölnnnm grænum; 

hvar sauðfjeð nin fagra hlíð 

tlokknm gengur, en siðspenar banlur um hakka, 

yrki’ jeg tún og erigi fríð 

axí jafn vaiið hey her i stakka. 

Fylla hú mitt kosla kjör: 

kjut, ull, hvíta, tlot og smjör. 

Atleíf kvittar koslnaðinn; 

kátnr una við hag skal jeg minn. 

. FyÍla hú mitt kosta kjur: 

kjöt, ull, hvíta, t!ot og smjör. 

IJtiönd gæði ineta mín, 

mjög þeim hýlta' j<!g við 

Fimmt a atr 

írúður. Bjarni. 

Bjarni, (Hefurhlýtt á endann á songnum, ogryðst 
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ínn í {)ví sein J>rúftnr endafti versíð. Ilann fer æði 

drykkjnmannslesa). Sæl og blessuð Jruður mín! 

prúður. Komdu sæll! (J>au kyssast). 

Bjarni. (Sezt Iijá f^rúði við borðið, og íleysii* haUí, 

svipn og vetlingum út í lopfið), Hvað er í frjetturn 

Jrúður mín ? 

prúbur. (fnrleg). Allar frjettirnar eru hjá að- 

komendum. 

Bjavni. (fokar sjer nær J>rúði). Ekki alíjein], 

góðin mín. (Fer að klappa henni á kinnina). En 

bvað |>ú ert iðin, og fljót að prjóna. 

prúður, (Bist). Hvað er þetta? Krey^stu mig 

ekki sunclur, og vertu ekkert að flangsa við mig. 

(Hún ætlar að standa n|>p). Lof mjer snöggvast 

fram fyrir. 

Bjarni, Æ, nei, ekki strax. $að fer svo 

vel um okkur. Vertu góð $rúða min, og tal- 

aðu við mig. Jeg skal ekki koma við þig nein- 

Staðar. (Hann þokar sjer frá henni, og rjettir npp hend- 

urnar). Sko, má jeg þó vera. 

prúður^^K^^fídi). Jú, svona niáttu vera, ef 

jeg fæ^^^KÍs að komast fram hjá þjer. 

Bja^^^^Er nú farinn að drafa). dæja, gott, 

5niöa™n. Vertu góð viðmig; þvi jeg er hálf- 

drukkinn. 

/ 
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pi'úður. (Bist). Dnikkinn, já ertu, og 

eininitt þess vegna niá jeg og verö að vera 

slæni viö })ig. 

Bjarni. Svo, hveniig steiuliir á þvi? 

þrúður. stendur svo á })ví, aö drykkju- 

lætin ykkar eru mjer ógeðfeld. Jegar þiö ePr 

uö orðnir drukknir, karlinennirnir, j)á veröiö þið 

eins og bjánar, og vitiö ekki, hvaö þiö gjöriö. 

JiÖ veröiö j)á langt um verri en dýrin. 

Bjarni. Áttu ^á aö vera slæiu viö mig fyrir 

J)aö, |)ó injer hafi oröiö f)að á aö veröa drukk- 

inn? 
þrúðtir. íjer veröur þaÖ býsna opt á, og 

jeg held þú ættir nú að vera oröiim varkárari 

meö þig. 

Bjarni. En áttu samt aö vera slæm við mig 

fyrir þaö? 

þrúðzir. Já, þaö er víst. Jeg get ekki anu- 

að, en veriÖ slæm viÖ þig fyrir þaÖ, aÖ þú skul*- 

ir svo opt drekka þig út úr, og gjöra þig aö 

athlæi svona aö gamni þínu, allt ems og þjer 

þyki vænt uin, aö liggja í spýjunni undirhunda 

og manna fótum, 

Bjarni* (Volulegnr). Æ, Jrúöa mín góö! Yertu 
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góð við mig í f>etta siiin, f)á skal jeg aldrei 

framar ilrekka. 

þrúdur, Jú, jú. Jeg ætti sumsje að kaupa 

f)að af f)jer, aö f)á gættir sóma þins lijer eptir, 

íjTst þú hefur aldrei gjört það lúngað til. Ekki 

nema það þó? 

Bjaimi, Ekki nema það þó? Enn hvað þu 

ert hörð við niig, vesaling. (Færir si» nær henni 

og klappar á öxlina á lienni. ínnilegnr). Jæja Jrúð- 
ur mín, þú ert sá fyrsti maður, sem hefur sýnt 

mjer, hvað ósærailegt það er að vera drukkinn, 

og jeg skal aldrei gleyma þjer fyrir það. Má 

jeg ekki mnna til þín til dauðans. 

þrúður, (lllær kaldahlánir). Ha, ha. Jú guð- 

velkomið. En jeg er hrædd um, að þú gleymir 

injer bráðum. Jið eruð sjaldan vanir aö vera 

minnisgóöir, drykkjurútarnir, 

BjavnL (Innilegur). Uef jeg þá nokkurn tíma 

prettað þig, ^rúða mín? 

þrúður, Nær hefur þú lofað mjer nokkru, 

eða getað prettað mig? 

BjaruL (Viö sjíilfan sig). Mikill aumingi er jeg. 

(Vi& Jjrúði). Mjer ætlar að verða íllt. Æ, bless- 

uð Jrúða, vertunú ekki slæm við mig, vesaling, 

(Hann far að fá klýju). 



17 

þrúdur. Svei, þarna eruðþið koriMiir drykkju- 
mennirnir. 

BjamL Jeg gat ekki að |)ví giört. 

þrúðíir. (Önug). 5að errjett. þn getur ekki 

að því gjört, að drekka, eins og svín, ogliggia 

einatt í spýjunni, eins og hundur. Hvað ætli 

f)ú getir gjörtað f)VÍ? (Ilún stendur upp). 

BjamL (Er að fá velgjukösl). Ætlarðu nú aö 

Idaupa frá nijer, á meðan nijer er ílökurt? 

þrúður, Jeg held f)jer sje eins gott að æla 

í einrúmi. Jeg vil ekki truila f)ig á meðan. 

BJarnL (Tekur í hana). Æ góöa ... 

þrúður. (Slítur sig af lioniim). Svei, svci ! 
(Ilúnfer). 

Sjötta atriði. 

Bjarni. 

BJarni. (IVú fara drykkjulætin afhonum að mestu. 

Hann talar við sjáifan sig). Já, ekki lýst mjer á 

þessa aðferö við hana Jrúði. Hún er öldungis 

aíleit. Jeg hefti aldrei trúaö f)ví, að hún væri 

svona hörö í sjer, og fiegar jeg kom inn, f)ótt 

ist jeg viss um sigurinn, f)ar sem jeg hitti svo 

æskilega á, að hún var einsömul. (Hann hugsar 

sig um). Jæja, það tjáir ekki að tala um það. 

Frá er húu írúöur. Ekki þarf jeg aö reyna 
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við hana í annað sinn. Jeg lield jeg ætti að 
hypja mig, og reyna að komast út og burtu, svo 
lítið beri á. — En hvert á jeg þá að fara? 
(Hiigsar sig um). Bíðum við; Jiað er bezt að láta 
nú daginn ganga í kvonbænir. Jeg held jeg 
verði að reyna við hann Árna á Eyri, og biðja 
hennar Guðnýjar. Hún er nú einhver efnileg- 
asta stúlkan hjer um sveitir. get jeg lika 
reynt hina aðferðina. 5að er satt. Tarna var 
Dskaráð, og það skal jeg hafa. Jeg skal, svei 
mjer þá, ekki dextra hana Jrúði í annaö sinn. 
Hún skal ekki þurfa aö setja upp prjedikara 
andlitið út af drykkjuskapnum í mjer, ótætis 
járnsálin. — En hvað er jeg að hugsa. (Hann 

stendur upp og tekur hatt, svipu og vetlinga og skýzt út). 

Farið f)iö vel, jeg skal ekki troða niðurafykk- 
ur skóna næsta daginn, bannsettir óþokkaniir. 
(Hann fer). 

Sfbunda atriÖi, 

^rúöur. 

þrúður, (Hún hefur allt af staðið í gungunnm, og 
hlustað á eintalið hans Bjarna. ^egar hann er kominn 
út, kemur hún inn, og sezt aptur niður við borðið með 

prjónana sína). Nei karl, þetta ráð dugir ekki við 
mig. i Betur fór að jeg var stygg við þig. Jeg 
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get þó ekki að injer gjört að Iilæja að vitleys- 

unni í karlinönnumiin, ha, ha. Aldrei hef jeg 

vitað annað eins og {)etta. Hvað þeim dettur 

allur {)remillinn í hug. Ekki nema það jió. 

Bjarní kemur og læzt vera drukkinn og ætlar 

að hafa mig góða með f)ví. Jú, jú. En gaman 

væri að vita hina aöferðina hans, sem liann 

ætlar að reyna á Eyri. Já, hvernig skyldi hon- 

um takast þar, óræstis flagaranum. — Jeg Iield 

jeg verði að biðja liann Iiúsbónda minn aö lofa 

mjer út að Eyri, og vara hana Guönýju við þjer, 

hróið mitt. — En, nei. "Það liggur ekki á; hún 

liggur varla á lausu fyrir ööruin eins körlum. 

5að er bezt að lofa honum að reyna sig. 

Farðu’ í enda, farðii! 

ílærðir engar spar’ðn; 

nns þú sjer við endir, 

hvar lendir! 

Jað er úti’ nm ^þrúði, 

þá færðu’ aldreí hrúði, . 

enda þú þú ælir 

og vælir. 

Eíns mun Guðný unna 

aldrel slikuiu klunna, 

bakið vona' jeg hún brjóti 

á þrjóli. 
r 
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RííMegt er að reyna 

rekk ódrukknum nieyna, 

er liann vill að unna 

sjer kunni. 

Bónorðsförin Bjarna 

búin er $ú arna. 

Húii er til að hjala' um 

o<; skjala. 

Brugðlzt hefur Bjarna 

bogalistÍD svarna. 

Hlusta' jeg, uns jeg heyri 

frá Eyrí, 

Annar f»áttnr. 
(Fer fram í stofunni á Eyri). 

Fy r st a atriði, 

Halklór. Gnhxiý. 

Ilítlldór. Ileldiirðu, að það sje þá alLs angin 

von nje vegur til þess, að hann faðir þinn leyfi 

okkur að ná saman? 

Guðný, Jeg held ekki. Hann vill fá handa 

injer ríkan mann og ráðsettaiij og góðan bíi- 

mann, eins og hann er sjálfur. Mjer er þetta 

svo vel kunnugt; því jeg heyrði, að þau voru 

aÖ tala um þetta hjerna um daginn, hann og 

I 
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húii móÖir min. Hún sagðist vilja láta mig 

eiga lærðan mann, prest eða sýslumann, eins 

og hann faðir sinn heíði verið. 

Halldór, Á jeg þá öldungis aö sleppa því að 

nefna það núna; hvað heldurðu um það? 

Guðný, 5að held jeg. að auki megum 

við vara okkur á því, aö þau komi ekki að 

okkur, tveimur einum; því jeg get ekki neitað 

því, að jeg hafi fengið bágt hjá þeim fyrirþað, 

að þau halda, að það sje vingott ámilli okkar. 

Ilalldór, Heldurðu, að þú getir sjeð um. að 

þau gipti þig engum núna fyrst um sinn? 

Gtiðný, 5að er nú eins og jeghef sagt þjer 

fyrri, Halldór niinn, að jeg verð líklega ekki 

látin vita af því, fyr en allt er um garö gengiö, 

eða því verður lítill gaumur gefinn, þó jegvilji 

ráöa nokkru um þaö. Jeg skal samtgjöra allt, 

sem mjer er unnt til þess að giptast engum 

nema þjer, og aldrei skal jeg svíkja þig, Ilall- 

dór minn! 

Jlalldór, Jeg er ekki hræddur um það. Jeg 

ætla þá að fara í burtu í þetta sinn, og nefna 

ekkert við liann föður þinn. En mundu eptir 

mjer. 
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GuÖný. Já œnndu eptir mjer, 

sein mftn |>ig aila daga, 

og unnir einum f>Jer, 

Halldór. Einni annjeg {)jer, 

aila mína daga! 

Bæði. Mundu eptir mjer, 

sem nian f)ig alla daga! 

(f>au kveðjast; Halldór fer burtu). 

Annað atriði. 

G u ð n ý. 

Guðný, (Stendur við stofuglnggann, og horíir á eptir 

Halldóri). Vesalings Halldór. Jú elskar mig, og 

jeg elska fig. ert vel að {ijer og efnilegur 

maður — en þú ert fátækur. 5ú elskar mig, 

og f)ó verður þú að fara í burtii frá mjer, Fá- 

tæktin þin skilur á milli okkar. Jeg er rík, 

eða það lítur út fyrir jeg verði rík — jegelska 

J)ig — en má þó ekki gjöra það, nemasvoeng- 

innviti. Grimmur er sá, sem meinar mjerþað, 

auðurinn minn og fátæktin þín. — Halldór minn, 

nú ier þú burt, en þú fer meö mig með þjer í 

huga þhium; þú fer með elskuna til mín. Nær 

ætl’ þú komir aptur? — Mjer er nóg, að þú 

elskar mig. — Fátæktin þín er sterk, og sterk 

eru ógnunarorö foreldranna, en þó er elskan, 
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sem við elskumst, enn sterkari. — Hún erhrein 

— jeg elska þig, af því að jeg virði f)ig, og 

mannkosti J)ína og vænleik — og sú elska, 

sem er sprottin af viröingu íyrir því fagra og 

góða, hlýtur fyr eöa síðar að sigra allt annað. 

— Vertu sæll, Halhlórminn; guð og hamingjan 

fylgl |)jer. Hana nú, þar hverfuröu mjer hinu 

megin viö ásinn. — Vertu alltjend sæli — 
Og mundu eptir mjer,- 

sein inan þig alla daga, 

og unnir einum þjer. 

Eínni anntu mjer 

alla þina daga. 

Einum ann jeg þjer ^ 

alla inina daga. ^ 

(Uun sczt niður, og fcr að lesa i bók, sem Uggur á 

borðínu). 

þriðfa atriði. 

Guðný, 5úröur. Árni, 

þórður. (Reiiiur inn í liúsið, þar sem Guðný situr). 

Sæl vertu Guðný mín! 

Guð?iý, (Dautleg). Komdu sæll. (]þau faeilsast). 

Viltu ekki setja þig niður. (Hiin leggur bókina á 

borÖið og æflar ut). 

þórður, (Sezt). Liggur illa á þjer, eða er 

þjer íllt? 
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Gudný. (Leitast vi5 að liarka af sjer). Nei, en 

jeg er hálf syfjuð. Segirðu ekkert nýtt ífrjett- 

nm? 

þórður, Nei, jeg frjetti engan hlut. þnh 

hefur enginn verið á ferð lengra aö. Eii hefur 

enginn komiö hjerna í dag? 

Guðný. Ónei, ekki svo jeg viti, eða muni 

eptir. Eða áttiröu von á því? 

þórður. Nei, jeg spurði svona hins vegar 

að þvi. En hvernig sæki jeg annars að ykkur, 

eruð þið frísk? 

Guðný, Ojá, lof sje guði. Hjer eru allir vel 

^skir. 

þórður, 5að gleður mig. En jeg sæki mið- 

ur að þjer, en jeg vildi, það sje jeg út um 

brekánið. 

Árni, (Kemiir inn í þessu bili). Sæll vertu 5úrð- 

ur minn, þú ert.nýr gestur hjema. 

þórður, (Stcndur iipp á móti lioniim). Sæll vertu 

(þeir heilsast). Hann faðir minn bað aö heilsa, 

Ami, Guð blessi hann. (Sezt hinumegin við 

horðið), Tylltu þjerniöur^ Júrðurminn, á meöan 

f)ú segir frjettirnar, og kastar mæðinni. 

þórðui', (Sezt niður gagnvart bónda). Jeg er nu 
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ckki írjettafrófiur maöur; þaft kemur aldrei 

ueinn lengra aft til mín. 

Árni. Jaft læt jeg vera. Ekki koma íleiri 

lijerna. En má jeg ekki bjófta þjer í staupinu. 

Hver veit nema þjer renni þá betur upp frjett- 

irnar á eptir. 

þórður. Jakka þjer fyrir. Jeg ersáttur meö 

aft þyggja eitt staup. Annars er jeg ekki van- 

ur aö drekka mikift. 

ArnL Jað gjöri jeg ekki heldur, og það vil 

jegekki, aft neinn gjÖri. (Hann stenduruppoglyk- 

ur upp kistu; tekur upp staup úr handraðanum, og kall* 

ar á Guðnýju, sem þá er að fara át og segir henni að 

þurka upp staupið. Síðan ferhann ofan í kistuna aptur, 

og nær upp ílösku, en er æði leng! að því. 

þórðu7\ (Viö sjálfan sig). er rjett falleg 

stúlka hún Guftný. En jeg skil ekki í henni, 

hvernig hún er; hún er svo daufleg, og mjer 

fannst hún ekki vilja lofa mjer aft sjá framan 

í sig. En þaft lagast vona jeg, og varla trúi 

jeg ööru, en mjer gangi erindift. Jaft væri hart, 

ef öftruvísi færi. Já, það væri ekki gaman, aft 

missa af svo laglegri stúlku og efnugri. En 

hún er svo einhvern veginn vift mig, eins og hún 

sje feimin. Hver veit, nema henni .... nei, 
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f)að er ótrúlegt, jeg skal ekki gjöramjer nein- 

ar of góðar vonir .... þó; jeg veit ekki . . 

. . nei. 

ÁrnL (Setur ílöskuna á boröiö), Jað setlaði að 

standa lengi nokkuð á |)ví arna, Jórður minn. 

Gubný^ (Rjettir honum staupið). Hjerna, íaðir 

minn! 

ÁrnL (Hellir á o^ býður f)órÖi). GjÖrðu svo 

vel. (Viö Guðnýu). Segöu henni móður þinni 

að hita Iianda okkur vatnsopa. 

Guðný, Jeg skal gjöra ])aö. (Hún fer út). 

þórður, Hvað sagÖi pósturinn gott, eÖa kom 

hanu ekki hjerna um dagiim? 

ArnL Jú, haiin kom hjer, en varðist allra 

frjetta. 

þórður. Svo. þí\b er þó betra, en annað 

verra. þab er líka optast eittlivaö bogið með, 

|)egar mikiö er í frjettum. 

Árni^ Já, satt er það líka. Hvernig líður ann- 

ars heima hjá þjer? 

þórður. Vel, lof sje góðum guöi. 

A7*nL Er hann ekki orðinn ofur farinn hann 

faðir þinn? 

þórður. Æi jú jú. Hann er meir’ en þaö; 

hann er samt allt aí á ferli. 
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Ávni. $að kalla jeg nú mikið. Mjer er allt 

af vel við liaiin karlinn, síðan vorum í skip- 

rúininu saman. 

þórður. Já lield jeg honum sje meinlaust 

við þig, Og opt minnist hann á samveruna ykkar. 

Árm, Svo, gjörir hann það karlhróið; Hann 

ivar nú góður í ganginn í þá daga, enda þurfti 

hann ekki altjend aö liggja á Höi sínu. 

þórður. Hann minnist löngum á margt skrýt- 

ÍÖ5 sem þá bar við. 

'kfArnl. Hann ætti að geta það, gamli maður- 

inn, ef honum er ekki of mikið aptiir farið. 

Getur liann nokkuð gengið um sitt ennV 

þórður, Allt er nú ininna um þaÖ. . 5ó er 

hann meö í ölluin ráðum. 

AmL Já, honum er óhætt|með þaö, sem viö 

kemur ráðdeild. Hann á víst þriflegt bú, gamli 

maðurinn ? 

þÓ7'ðu7\ Jú, jú. 5að er líka dágóö jörð, Hól- 

arnir. Hann hefur nú hjer um bil 200 roskins 

íjár á henni, og hefði þó meira, ef þaö heíÖi 

ekki gengið svo mikið í jarðarverðið. 

Ár/iL Hefurhann keypt jörö, sá gamliV það 

hef jeg ekki heyrt. 
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þórður. Já, hann keypti Hólana um claginn 

fyrir 700 spesiur, og borgaöi {)á út í Iiöníl. 

ÁrnL 5ú segir frjettir, kalla jeg. Hvaö? 

ertu ekkl eiíibirni? faeröu ekki hokriö í heilu 

lagi eptir karliiin? 

þórður. Jú. 

AmL Nú mig minnti {)aö líka. Jú verður 

ekki öldungis á hjarni, held jeg, ásiöan. Eða 

ætlaröu nú ekki aö fara að búa bráöum? 

þórður, Jú, í ráöi er það. Jeg á aö taka 

við i vor. Hann sagöi {)aö, hann faöir minn, 'aö 

fyrst Iiann heíÖi getaÖ keypt jöröina, þá væri 

hann nú ánægöur. Mjer væri nú engin vork- 

un á að bjargast. 

ArnL Skyldi þaö vera satt? 5ví nú ertu 

að sögn allra mesti búhöldur, eins og karlinn. 

þórður. Já, það er nú að miklu leytióreynt 

enn, og . . 

ÁrnL Vert’ ekki að f)ví arna. 5ítð {)arf ekki 

annað en sjá {)ig, til þessað sjá, aö {lú ert mesti 

búmaður. — En ef {)ú ferð nú að búa í vor, 

|)á þarftu líka bústýru. Ertii binnn aðfáhana? 

þórður, (Roönar). Nei, {)að er nú seni á 

stendur. 
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Á?7n\ veröur að lialcla mjer til góða, aö 

jeg gjöri nyer svona tlselt við þig, og spyr þig 

von og úr viti. "Það er af því jeg var svo 

kunnugur honuni föður þinum, og svo þjer líka. 

Já, en hvað jeg vildi segja — já, jþú þarft að 

fara að fá þjer búsyru. 

þórður. Jú, en jeg hekl það gangi skrikk- 

jótt fyrir mjer. Jeg þori hvergi að nefna það. 

Á?'ni. Sei, sei, og því ekki það? 

þórður. Mjer er lítið um ráðskonu eða bú- 

stýru. Jeg lief sjeð, hvenng það hefur gengið 

hjá honuin föður mínurn, síðan hún móðir mín 

sáluga dó. 

Ár?ii. Já nú skil jeg. þú vilt íá þjer konu, 

og hver heldurðu segi þjer nei. Nefndu mjer 

eina. 

þó?'ður. (Ivafijóður). Já, þó jeg geti nú það 

ekki. 

Ár?iL Svona látið þiö, ungu mennirnir. En 

bíddu við, jeg verð að skreppa út snöggvast. 

Jeg kem undir eins aptur. (Ilann slendur upp og 

f«r út). 

r 
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Fj órða atriði. 

5 ó r ð u r. 

þórður, (Hann rjettir s\^ npp, fmrkar sjer í framan 

og ræskir sig). 5að fór að fara um niig, þegar hann 

fór að nefna bústýruna. Jeg held jeghafiroðn- 

að, en ])að er vest, ef hann hefur tekið eptir 

f)ví. MJer fannst tal hans allt svo skrýtið. Og 

ekki get jeglialdið, að hann neiti nijer um hana 

Guðnyju sína. Jeg veit sanit ekki. — Hvernig 

á jeg nú að fara að, þegar hann kemur inn apt- 

ur? Ilann íór, jíegar hæst stóð, og jeg varrjett 

kominn á ílugstig, með aö stynja því upp. — 

Enef hann hefur mi lika farið fram, til að ráðg- 

ast eitthvað við hana konu sína. þah væri nú 

eigandi. — En ef hann byði mjer hana Guð- 

nýju, jþegar hann kemur inn aptur? Jeg veit 

ekki, hvað úr mjer yrÖi; ó þaÖ væri gaman. Að 

fá hana Guðnýju, sem á að erfa svo mikinn 

auÖ. Haj ha, ha, ha! Nei, nú er jeg orðinn 

oí vongóður og of kátur. En ef hann býöur 

hana ekki, hvað á jeg þá að gjöra? (Hugsarsig 

um). Jú, brjóta upp á bústýrutalinu aptur. Jað 

var óskaráÖ að tarna. Jeg ætla að biðja hann 

að vísa mjer á stúlku, og svo þegar hann er 

búinn að telja þær allar upp, þá ætla jeg að 
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segja: en þú hefur ekki talifthana ilóttur 

þína enn“. Já, svona skal jeg hafa þaft. Allt 

er nieö ráðum gjörandi, segir hann faöir niinn. 

Guösjelof, þar keniur hann aptur, hann Árni. 

Núvildi jeg, aö allt færi vel. (ílann setnr sig í 

sleilingarnar). Nú má jeg samt leggja mig til og 

vanda mig. 

Fi mmta atribi. 

íórður. Árni. 

Arni. (Kemur inn og er hálf hiæjandi). Jeg held 

]>jer sje farið að leiöast, 5órður minn. $ú átt 

sjö dagana sæla að sitja hjerna, og enginn talar 

orð við f)ig. (Hann sezt niður). Jað var kominn 

niaöur úti, sem vildi tala við mig. 

pÓ7*ður, Nei, mjer leiðist ekki; ftað er öðru 

nær. Ila, ha, ha, ha. Opt hlær maður að 

hugsun sinni. 

Ár?ii. Mjer þykir vænt um, aö f)jer leiðist 

ekki. Jeg hjelt þú værir öldungis dauður úr 

leiðindum. 

pórður. En hver var kominn úti? 

Ajmi. Ha, ha, ha, ha. 5að var hann Bjarni 

í Bæ. 
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þórður, (Verðnr bili við), Svo. Hvaðan skyldi 

haiin hafa komið núna, karlinn? 

Arfii. Jeg held hann hafi komið neÖan iir 

sveit. Jeg spiirði hann raunar ekki að þvi, 

svo jeg veit lítið um ferðir hans, nema erindið 

hingað. Jeg er hræddur um, að honum hafi þótt 

snubbótt að finna mig. Ha, ha. 

þórður, Jeg fer að verða íorvltinn. 

ArnL er óhætt. Hann kallaði á mig á ein- 

tal, og fór að segja mjer, bvað hann ætti til, og 

telja spesíurnar sínar og liestana, og var beld- 

ur vígamannslegur á meðan. $egar bann var 

búinn með þenna formála, kom nú erindið sjálft, 

en {)að var, að biðja mig um bana Guönvjii 

litlu. En jeg sagði, aðinjer væri hún ekki svo 

útföl, aö jeg gæfi bana alþekktum ónytjungi, 

eins og hann væri. 

þórður, (Verður undarlegur við). Jeg kann að 

trúa því- Hún er of væn og efnileg til f)ess. 

Ár?iL íyki mjer að minnsta kosti. Henni 

liggur ekki á beldur; hún er barn aðaldrienn. 

þórður, Svo, það hugsaði jeg, að hún væri 

nógu gömul til að giptast. 

Árm\ Jú, almennilegum manni. Hún er 19 

ára. 
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þórður, $að grunaði mig. (Ræskir sig). Já, 

en hvað jeg vildi segja. Jeg ætlaði, að tala 

beturvið þig um það áðan. Hvar ætl’jeg ætti 

aö reyna að fá mjer bústýru? segðu mjer það. 

ÁmL Ætlarðu nú að fá þjer bústýru, mjer 

fannst á þjer áðan, að þú vildir helzt konu? 

þóvður, (Feiminn). Já, jeg meinti það nú 

raunar. 

LvnL Jæja. Jú það er hægt að segja, hvar 

þú skalt fá hana. Farþú tilhennar Jrúöarlitlu. 

þóvður. (Akar sjer). Já, já. Hún er væn, en 

hún er fátæk, og svo eru líka allir hennar ætt- 

ingjar. Hún yrði held jeg aldrei nein búkona, 

hún 5**úÖur. 

AvnL (Spot(skur). $ú þarft varla að hræðast 

fátækt, þó það bættist ekki við auðinn þinn 

með konunni. — En þá eru Brekkusysturnar. 

þóvðuv, Jú, jú. En jeg held þær hugsi nú 

liærra, stúlkurnar þær. 

Ar?iL Svo. Og ekki held jeg. 

þÓ7^ðu7\ Eru ekki fleiri enn? 

iírai. Jú, það held jeg sjálfsagt. 

þórðtir, (Lítiir undan), Er engin nærskyldari 

þjer? 

3 
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krni. (Kankvís). Ha, ha. Jú hún Guðný litla. 

Áttu viö hana? 
þórður, Já. Jeg ætlaði aÖ biðja þig um 

hana . . en . . 

Árui. En — en hvaö? Hefurðu nú sleppt 

|)VÍ? 

þórður, Nei, langt frá. Nei, f)ví jeg gjöri 

það nú. 

Árni, Er þjer alvara með það? 

þórður, Já, það veit guö mjer er alvara. 

Ámi, 5á er jeg ánægður. En þú veröur að 

eiga hana undir eins i vor. 

þórður. Já, þó fyrri væri. 

Sjöitaatriði, 

5órður. Árni. Oddný. 

Oddný, (Kemnr ínn með tvo kafllbolla, sínn handa 

hvorum, ^órði og Arna. Guðný kemurá eptir henni með 

sikurskál, sein hún setnr á hnrðið, ogfer svo út aptur). 

Komdu sæll $órður minn! Viltu ekki drekka 

dálítinn vatnssopa? 

þórður. (Tekur við hollanum, og heÍlsarOddnýju). 

Sæl og blessuð. Guðlaun! 

Oddný. (Rjettir manni sinura hinn bollann). ViltU* 

ekki drekka þenna dropa, hjartað mitt, honum 
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$órði til samlætis. (Við Jórð). Mjer þykir lak- 

ast, að það er bæöi íllt og lítiö, og ekki iiema 

skolp. mátt muna komuna þína hingaÖ. — 

En hvaö segiröu tíðinda ^órður minn? 5*0 

hafið altjend eitthvað nýtt þarna í Hólahverf- 

inu, þar er allt af mannaferðin um. 

krni. (Kankvís). Til er, að hann gæti sagt þjer 

eitthvað nýtt, ef hann vildi. En er þjer ekki 

sama þó jeg gjöri þaö, góðin min? 

Oddny. 5ví ekki það? 

krni, (Lítur framan í 5ó**ð og brosír, en Jórðnr 

lítur undan). Jeg er hiiinn aö gefa honum Jórði 

hana Guðnýju litlu. Jeg vona þjer þyki vænt 

um það hjartað mitt. 

Oddný. (Hlær kaldalilatur). 5^0 lá að, að það 

yrðu tiðindi, sem þú segðir. En heldurðu jeg 

trúi þjer núna? Nei, jeg þekki þig svovel, að 

jeg veit, að þú ert ekki svo fljótur á þjer, þó 

um minna sje að gjöra. 

krni, Já. þetta er nú satt samt, hjartað mitt. 

Jeg sá ekki, aö jeg gæti valiðhenni annað betra 

hlutskipti. 

Oddný, (Alvarleg). 5n mátt segja, hvað þú 

vilt um það, en jeg er ekki farin að trúa þjer 

3* 
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enn. liefóir þó líklega ekki gjurt f)a5 svona 

öldungis, án f)ess a5 lofa mjer að vita af j)vi. 

ÁTni, (Alvarlegur). Jú ert ekki tríigjörn núna 

þykir mjer. Jeg segi þjer samt satt, að jeg er 

búinn að gefa lionum ^^rði hana Guðnýju litlu. 

Jeg hjelt, að það mundi varla standa á þinii 

samþykki. 

Oddný, Jað lá altjend að, að jeg mundi ekki 

mega ráða neinu um það. Jeg held þó, aðjeg 

eigi fullt eins mikið með hana Guðnýju litlu, 

og þú, og jeg mætti vel eiga orð í, þegar hún 

væri gipt burt. (Ilún verður áköO- Og jeg segi 

þjernú, að því skaljeg ráða, að húii skal aldrei 

verða konan hans ^órðar. Hún skal eignast 

einhvern annan; liún ætti skilið að verÖa em- 

bættismannskona, liún GuÖnýlitla. 

ArnL (Bistur). Er þjer alvara að taka af mjer 

ráðin ? 

Oddný, Já, það er víst, í þetta sinn skal jeg 

ráða nokkru líka. (Ilún rekur bollana og sykurskál- 

ina á borÖinu, og ætlar úl). 

Arni, Gættu að þjer kona. Hann Jérður 

er ríkur og einbirni. ^að er ekki víst hvort 

annar eins býÖst svo fljótt aptur. 

Oddný. Mjer er sama umþað. Hún erann- 
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ars meir en Qárþurfi, húii Guðiiý. En þú 

liorfir allt af í auÖinn. 

ÁriiL Og |)ú í kjólinn. 

Oddný. Jæja, jeg skal sanit ráóa. Guðný 

skal aldrel eiga hann Jórð. Verið þið sælir 

upp á það. (flun fer át). 

ArnL Lofmjer aö tala viöþig, kona. (Hann fer 

«i á eptir lienni). Komdu lika ^óröur minn. 

Við skulum vita, hvernig okkur gengur viö hana 

inni í baðstofunni. (J»órður fer). 

r i íí j i þ á 1111 r. 
(Fer fram í stofunni á Eyri). 

Fyr sta atriðL 

G u ö 11 ý. H a 11 d ó r. 5 r ú ö u r. 

Ilalldór, En helduröu, aö hann fái þig þá 

ekki samt, hann Jóröur, Guönýiníii! 

Guðný. Nei, jeg er viss um það. Jau hafa 

lengi veriö aö keppa um það öll þrjú inni í 

baöstofu. Móöir min er öldungis frá því. 

^ þrúður, En hann BjarniíBæ? Hvern fann 

'' hann í dag, þegar hann kom hjerna? 

Guðíiý, Hann fann hann fööur minn, og jeg 

vissi ekki af því fyr en áöan; því |>á kom er- 



38 

iiiíliö lians á góma inni í baðstofunni, Hann 

flekk nú undir eins nei. 

þrúðw\ "Það gilti líka einu. Betur hann 

væri hýddur, bannsettur flagarinn sá! 

Halldór, En hvar er hún móðir þín, Guðný 

mín? hún gjöröi boð eptir nijer, Veiztu, hvað 

hún inuni vilja mjer? 

Guðný. Nei, það veit jeg ekki. En ef hún 

talar um vinfengi okkar, þá svaraðu henni djarf- 

lega, og segöu henni öldungis eins og er. 

Halldór. Vertu viss, góöin mín, jeg skal 

ekki dylja hana neins. En hvar ætl’ hún sje. 

Guðný. Faröu inn i baðstofu og spurÖu fólk- 

iö eptir henni. Við Jrúöur komum á eptir, og 

látum eins og viö vitum ekki af þjer, 

Halldór. Jaö er gott. (Ilanti fer). 

þrúður. Skárri er það nú kvonbænadagur- 

inn aö tarna. Ha, lia. Jeg lield við megum 

muna eptir honum á Atdanum. 

Guðný. Já. Jað gleður mig þó, að hann 

Jórður fær niig ekki. Hann sem allur er í 

maurununi. 

þrúður. Hann er þó konungborinn hjá lion- 

um Bjarna. 
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GuÖ7iý, Já^ minnztu ekki á ósköphi. Envið 

skulum nú koma inn í baðstofuna. (Jær fara). 

AnnaÖ atriÖi. 

Jórður. 

þórÖur, (Kemur inn og sezt niður viÖ borÖið). 

Nei, |)að ætlar að veröa merkisdagur að tama. 

Skárri eru þaö hryggbrotin! Fyrst Bjarni — 

svo jeg. — 5að er Ijótanomin, hún Oddný! — 

Svona eru þessir kvennvargar. Jví segi jeg 

það, — En ætP jeg hafi nú misst svo mikið? 

Jarðirnar. Já — þær em svei mjer þá ekki 

teknar upp úr grjótinu. — Jœja, víðar er guð 

en í Görðum, segir hann faðir minn stundum. 

ÍÞað vill mig þó einhver á endanum. Ilún elsk- 

ar líka einhvern annan hún Guðný, "þah heyrði 

jeg á henni áðan. 5aö er bezt hún fái 

hann. þah er líklega einhver kjólmaðurinn, 

sem lifir á okkar súrum sveita, bændagarmanna. 

Verði þeim að góðu. — Jeg held jeg sje nú 

búinn að Ijúka erindunum. (Hann tekur hattinn 

sinn, oggengur um gólf), Jegvildi hann Ámi kæmi 

inn, jeg vildi þó geta kvatt hann. Hann á 

bágt að eiga svo ráöríkann varg fyrir konu, 

eins og hún Oddný er. 
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þribja atriði. 

Jórður. Árni. Oddný. 

Ámi. (Kemur inn og er alvarlegur). Nu leiðist 

|)jer þó 5órður minn, jeg sje það. ætlar á 

stað, sem von er. 5etta fór annars mikið 

báglega. 

þórður. þai var ekki þjer að kenna, Árni 

mínn. Jeg er fió miklu ánægðari með það, að 

jeg má, ef til vill, eiga þig aö, ef mjer liggur 

á seinna. 

Aimi. Já, Jað er víst. Jeg skalallt af vera 

f)jer innan handar, það sem jeg má, enþað erlítið. 

þórður. Jæja. Jáþykirmjer samt beturfar- 

ið hingað, en lieima setið. 

Oddný. (Kemur inn og er fasmikil nokkuð. Hún 

faéyröi seinustn orð Jórðar).' JÚ, þaÖ var betur far- 

ið, en heima setið. Eða livað eruð þiö nú að 

malla? Má jeg vita þaö? 

Árni. (Bistur). Nei, því skal jeg ráða, að \m 

skalt ekki vita það til eilifðar. 

Oddný. Sussu, sussu, þav kom það. þn 

hefur líklega verið aö gefa honum $óröi jörð 

fyrir konu, og jeg er viss um, að hann vill 

það eins vel, og hana Guðnýju. 
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ÁrnL Ekki skaltu kæra f)ig um að svívirða 

mannimi saklausan i niínum húsuin. 

Oddný* En í minum húsum niá jeg það. Er 

ekki svo? 

Káddu. En nú sje jeg, hvað er. Jú 

ætlar til, aö jeg gefi Jórði jörð, en sjálf ætlar 

J)ú að gefa honum hána Guðnýju. 

Oddný. Nei, nei. Jeg gef honum eilíft af- 

högg, eilift afhögg. -Fari hann meö það. 

Árni. (Reiðnr). Jú vilt víst heldur gefa hana 

stráknum, honum Halldóri! Jað væri nú hvað 

eptir öðru, að f)ú gjörðir ^að, sama daginn og 

í)ú neitar honum Jórði um hana. 

• Oddný. .Tá víst væri þaö rjett. Jau elska 

hvort annað; það veit jeg nú með vissu. Og 

Iivað geturðu sett út á hann Halldór? 

Árni. Hvað ætl’ jeg geti sett út á hann. 

Manninn sem ekki á utan á sig fötin, svo það 

megl heita. 

Oddný. Jú; auðurinn; það er það, sem f)ið 

^órður horfið allt af í. En ef hann fær hana 

Oddnýju, f)á fær hann líka nóg með henni, 

vona jeg. 

krnL Jaö vona jeg. En jeg vona líka, að 

jeg haldi í jarðaskikana mína, og ráði þeim. 
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Oddny. Jeg vona jeg ráði f^eim þó með þjer. 

ÁrnL Jú jú. En ertu búiii að gefa honum 

Halldóri þínum haiia Guðnýju? 

Oddný, Ónei. Jeg gef engum hana Guð- 

nýju án þinnar vituiidar og samf)ykkis. 

ArnL 5ú hefur líklega komið inn til að ,fá 

það. En ekki er þó kjóllinn síður á honum 

Halldóri enn. 

Oddný, Jeg veit þaö, þvi jeg er nýbúin að 

tala viö hann. En jeg er nú ekki eins föst 

við kjólinn, og þú ert viö auðinn. 

ArnL Jaö er gott. Er þjer þá alvara að 

gefa honum Halldóri hana Guðnýju? 

Oddný, Mjer alvara. Hef jeg nokkurn timab 

fariö framá það? Jjer er óhætt að velja mann- 

inn handa henni. 

ÁrnL Nei, nú skalt þú hafa fyrir því næst. 

Oddný, Á^jeg þá að gefa honum Halldóri 

hana? 

Áí'nL Jú, gjöröu svo vel. 

Oddný, Viltu ekki gjöra það sjálfur; því 

þá verður því ekki riptað? 

Arni. Bidduvið. Júskaltþáfá viljann þinn 

i þettaskipti. Hverveitnema .... (llann r^kur 

út), « 

X 

m 



Fjórba atriöi. 

Oddný. Jóröur. 

pórdur, (Hefur allt af verift að núa hendurnar, á 

tneðan þau töluðu sanian, bjónín, O" stígið frain á fótÍDn), 

Mikið gengur á- 
Oddný. er von þú segir JtaS, og allt 

saman er f)að fjjer ah kenna. 
pórður, Svo er það. 
Oddný, Já, svo er þaö. Við liöfum aldrei 

yröst fyrri, hann Árni minn og jeg, og erum 
viö nú búinn að vera saman í rúm 20 ár. 

pórður. 5að var þó merkilegt. 
Oddný. Jú, {)ú ert merkilegur að koma slík* 

um Qandskap á stað. 
pórður. Kjett er {)að. 
Oddný. Mjer lízt þú |)egir, og hugsir um 

auðinn þinn; því þú hefur ekki vit á að skamm- 
ast þín. 

pórðtir, Jeg skal fara, húsmóðir góð. 
Oddný. Ekki skipa jeg þjer út. pn þarft, 

ef til vill, að tala eitthvað meira við mann- 
inn minn. 

pórður. Vera kann, að svo sje. Hann er 
valmenni. 
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Oddiiý. Satt sagðiröu þaÖ, þó f)aö hafi átt 

aö vera háö. 

þórður, Jeg sagöi þaÖ í alvöru. 

Oddný* Látuin þaö gott heita. (Við sjálfa sig). 

Jetta fórver, en vildi jeg. liann reidclist, liann 

Arni niinn, og nú rekur haim þau saman á augna- 

bragöi. Jeg setlaöist þó ekki til f)ess. En jeg 

yildi einungis leika á f)á. — Jæja nú skal jeg 

gjöra gott lír þvi öllu. Ilalldór er í rauninni 

allra vænsti piltur, og getur oröiö merkismaÖ- 

ur. 5etta skal allt veröa honum til láns, ef 

ieg má ráöa. Kemur hann ekki harna með 

fiau öH? 

Fimmta atribi. 

Oddný. Jóröur. Árni. Halldór. Jrúöur. Guöný. 

Arni, (Keinur inn með H.'illdor, ^riíði ogGuðnýii), 

Setjizt f)iö nú niöur fiarna, börri. (^an setjast). 

Hún Oddný mín œtlar aö tala viö ykkur. 

Oddný, (Alvarieg). Leyfirðu mjer þá aö tala, 

eins og mjer býr í brjósti, hjartaÖ mitt. Jeg 

ætla ekki aö gjöra fiaö án þíns leyfis, 

Arni, Jú talaðu. Ráddu nú hjeöan af! 

Oddný, (Gengur til Halldórs). Jegveit, hvaÖ þú 

hugsar núna; þú heldur sumsje, að jeg muni 
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ætla aö atyröa J)ig. En {)aö er ekki, Halldór 

minn; {)essi dagnr er oröinn lánsdagiir {>inn. 

Jeg gef þjer hana Guönýju litlu, og gjöri það 

nieö fullii ley fi hans fööur hennar. Við skulum 

síöan styrkja ykkiir til aö reisa bú í vor. 

Arm\ (Er kominn til þeirra). Ykkur er óhætt 

að reiða ykkur á það, hörn, að þetta er íull al- 

vara okkar. Jeg gef ykkur Iljáleiguna okkar 

meö búinu, og þaö skal jeg allt aflienda ykk- 

ur í vor. 
(fan Halldór og GuÖný falla í faðm foreldra hennar, 

og gráta fögruin gleÖitáruin, J>órður stendnr höggdofa 

úli í horni og snýr að þeím hakinn, og cr að velfa hatt' 

inum milli handá sinna. j^riiður sitiir hjá, oghornrmeð 

ánægjusvip á állar aðfarírnar). 

Ár72i\ (Glaöur). Set^jizt þiö nú öll niður, horn- 

in góö. ViÖ skulum gjöra okkur glatt í huga. 
(Gengur til Oddnýjar, og klappar á öxlína á henni). 

Hvernig f)ykir þjer nú að fara lijartaÖ mitt? 

Oddný. (Glöð). Ósköp vel, hjartaö mitt. ^aö 

er ánæ^ulegt að gjöra vel. 

þórðtir, (Gengur að Árna, og er nieð fýlusvip). 

Jeg held mjer sje of aukið hjerna. Jeg gjöri 

ekki annað en skemma gleöina ykkar, og.,.. 

Ámi, Nei, þú ert einmitt orsökin til hennar. 

Hún Oddný míii sagði áöan, aöjeg mundi vera 
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að gipta {)jer einhvern jarðarskrokkinn. JÞað er 

bezt að láta f)að nú sannast, og gef jeg {)jer 

þá Bótina til minningar uni þenna dag, og í 

þakklætis skyni fyrir komuna hingað og allt, 

sem af henni hefur flotið. 

þórðu7\ (Glaður rajög), Jeg þakka J}jer fyrir 

höfðingsskap f)inn. ^etta var meira, en jeg átti 

skilið. IMjer er sem jeg sjái framan í gainla 

karlinn, þegar jeg kem heim, og segi honum 

frjettirnar. íla, ha, jeg ætla að fara, og flýta 

mjer til, að gleðja hann sem fyrst. Verið þið 

öll blessuð Og sæl. (llann hleyptir til að kyssa fólk- 

ið, og hæðl liann og hlnír eru lilæjandí. Að þvi bunu 

hleypur hann út ineð allra mestn kátínu). 

krnL (Kaflar á eptir hontim hlæjandi). Á morgun 

skal jeg senda þjer gjafabrjeíið fyrir jörðinni, 

Jóröur minn. 

S) btta atriöL 

Árni. Oddný. Halldór. Guðný. Jrúður. 
(^au horfa öll hlæjandi á eptir ]þórði). 

krnL Aldrei hef jeg sieð neinum manni þykja 

eins vænt um jarðarskika. 

Odd^iý: 5etta sagöi jegþjer. Hann bað auðs- 

ins, en ekki hennar Guðnýjar. 

krnL Já, jeg sje það núna. 
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Oddný, Eigum við nú ekki að fara inn í bað- 

stofu, og drekka okkur dálítinn kaíTibolla á eptir, 

og tala saman okkur til gamans. Jað er svo 

kalt hjerna frammi. 

krnL Já, ^að lízt nijer vel á, hjartað mitt. 
(^au fara öll, neraa Jrúðnr verður eptir og snýr sjer 

að tilheyrendunum, og segir,: 

Ekkí verður allt 

með auði fengið: 

gulli glóanda, 

nje gersema fjöld. 

Ei verða ástir 

óspiltra meyja 

sílfri seldar, 

Jó sjelegtbyki. 

Opt erii atvik 

cinnar stundar 

aflmeiri öllu, 

ea íta ráð. 

Ræður ekki inaður 

|)ó ráða virðiftt 

forlaga flugi 

flrða lifs. 

Ast, sem er byggð 

á elskii hins góða, 

og virðingii fyrir 

því, er vel sæmir, 

sterkust er alls 

i stundaheimi; 

slgrarhún æ, 

|>ó siðar verðí. 
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